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een wekelijkse uitgave van Kindcentrum

KLEINERF, De Mortel

Op vrijdag 20 april
organiseert Kindcentrum Kleinerf de
Koningsspelen 2018.
Die dag beginnen alle groepen om 8.30 uur met
een Koningsontbijt op school. De kinderen
brengen hiervoor een bord, beker en bestek mee.
Graag even merken met de naam van de eigenaar.
De kinderen hoeven deze dag geen fruit mee te
nemen naar school.
Na het gezamenlijke ontbijt volgt een circuit van
verschillende sportspelen en andere leuke
spelletjes. De school is die dag om 12.30 uur uit.
Om van deze spellen een succes te maken,
hebben we hulp van ouders nodig!
Geef u op bij een van de leerkrachten als u mee
wilt helpen met de begeleiding van de spellen.

Als u vragen heeft over deze dag kunt u terecht bij
juffrouw Marieke, Arthur Boosten of Cissy van
Oosterwijk van de ouderraad.
Wij hebben er in ieder geval zin in! U ook?

MIJN KIND HEEFT AUTISME...
Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO een ouderavond over
dit thema onder de titel Mijn kind heeft autisme… Wat nu? De avond gaat over wat te doen
als er een vermoeden van of diagnose autisme is.
Waar en via welke weg kunnen ouders en kind
hulp krijgen? Wat zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen helpen? Hoe wordt dat bekostigd? Welke vragen kun je stellen? Op deze avond
zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met een medewerker van de gemeente Helmond en van het Regionaal Autisme Centrum meer hierover vertellen. Er
is ook ruimte om vragen te stellen. Er zal ook informatie aanwezig zijn van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. (NVA)
De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van
19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon
van Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond.
Ouders en professionals kunnen zich aanmelden
bij het samenwerkingsverband Helmond-Peelland
PO via i.houthooft@swv-peelland.nl

zondag 15 april, 10.00 uur

Eerste Communie
Kerk H. Antonius Abt, De Mortel
Koortje graag om 9.50 uur aanwezig!

maandag 16 april

INFORMATIEAVOND
SCHOOLKAMP GROEP 8
van 14 tot en met 18 mei
Aanvang 19.00 uur
ACTIEDAG BRABANT - LIMBURG
Op vrijdag 13 april staken de medewerkers in het primair onderwijs in NoordBrabant en Limburg. De vakbonden hebben de medewerkers van scholen uit deze
provincies opgeroepen om het werk neer
te leggen. Ook Kindcentrum Kleinerf
neemt aan de staking deel, zoals ook de
andere kindcentra van de Scholenstichting
GOO in Gemert-Bakel.
Onder het motto Hart voor het onderwijs staken
we voor goed onderwijs in Nederland. De kwaliteit van het primair onderwijs staat onder druk. €
1,4 miljard is nodig voor meer waardering, een
eerlijk salaris en minder werkdruk. Het gat
dichten tussen salarissen in het primair onderwijs
en voortgezet onderwijs is belangrijk om werk in
het primair onderwijs aantrekkelijker te maken.
Zo is te voorkomen dat de huidige leraren overstappen naar het voortgezet onderwijs, of het onderwijs verlaten.

FEESTWEEK
KLEINERF 40!

MAANDSLUITING
Op woensdag 9 mei presenteert groep 2-3 haar
maandsluiting: van 12.00 uur tot 12.30 uur in de
grote zaal van De Sprank

Maandag 21 mei
VRIJ vanwege 2e Pinksterdag
Dinsdag 22 mei
SCHOOLREIS

Voor de maandsluiting komt elke groep dit
schooljaar aan de beurt.
Alle kinderen van het kindcentrum komen kijken.

Woensdag 23 mei
MUZIEKDAG

Ouders zijn van harte welkom.

Donderdag 24 mei
FEESTDAG,
waarvoor ouders uitgenodigd worden om
's middags te komen kijken!
Vrijdag 25 mei
MEESTERS- EN JUFFENDAG
Nadere informatie over de feestweek volgt,
via 't Blaaike, de groepsmail en/of Klasbord.

VERKEERSDAG

CENTRALE EINDTOETS CITO
groep 8
17, 18 en 19 april, tijdens de voormiddag

STUDIEMIDDAG TEAM
maandag 4 juni
Kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur

MEIVAKANTIE

donderdag 31 mei
informatie volgt

maandag 23 april
tot en met
vrijdag 4 mei

vrijdag 29 juni

AFSCHEID
meester Sraar
continurooster tot 14.45 uur

Gezocht:
•
•
•

Ouders die hun oprit beschikbaar stellen en daar dan een spel willen begeleiden
(graag binnen de bebouwde kom en in de nabijheid van het MFA).
Ouders die groepsleider van een groep willen zijn.
Ouders die brigadier willen zijn.

Wanneer u één van deze ouders bent, graag een mailtje met een voorkeur van de ouderhulp
naar helma.adriaans@stichtinggoo.nl
Op donderdag 28 juni is er een instructiemoment
en om spullen en een plattegrond voor de spelen op te halen.

Stichting coachende stap

Project Stoere Stap

Graag willen we ons project bij u onder de aandacht brengen.
Wij gaan van start met het project Stoere Stap.
Voor kinderen van 7 tot 13 jaar, woonachtig in de Gemeente Gemert-Bakel, bieden wij een sociale
weerbaarheidstraining aan. De training bestaat uit 12 bijeenkomsten waarin we vaardigheden gaan trainen en tevens de inzet van pony’s gebruiken om kinderen sociaal weerbaarder te maken. Dit alles binnen de manege, wat maakt dat het een ongedwongen, huiselijke en veilige sfeer heeft.
Vaardigheden die aan bod komen zijn: contact leggen, luisteren en vragen stellen, complimenten geven
en ontvangen, grenzen stellen, gevoelens uiten, opkomen voor jezelf, groepsdruk, samenwerken en presenteren.
Gemeente Gemert-Bakel maakt het mogelijk dat wij deze training kunnen aanbieden met een eigen bijdrage van €25,00 voor de gehele training.
Trainingsdagen zijn donderdagen van 15.30 tot 17.30 uur in de manege De Stap in de Mortel.
De groepsgrootte is maximaal 10 kinderen. Heeft u een kind wat hiervoor in aanmerking komt of
mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij zijn bereikbaar via tel 06-51253925 of per mail coaching@de-stap.nl.
Met vriendelijke groet,
Sophie Timp
Maaike van der Putten
Maartje Clarijs
Els Jeuken
Op donderdag 5 april deed groep 7 verkeersexamen: een officieel
theorie- examen van Veilig Verkeer Nederland en daarna het praktisch
examen op de fiets door het centrum van Gemert. En allemaal slaagden ze!
Bedankt VVN afdeling Gemert, bedankt meewerkende ouders!

